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บทคัดยอ 
วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาการตีความประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 199 ศึกษาขอบเขตความรับผิดกับปญหาทางกฎหมายกรณีกระทําตอซากทารกหรือ 

สวนของซากทารกเนื่องจากบทบัญญัติของมาตรา 199 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ีมีผล

บังคับใชอ ยู ในปจจุบันซึ่ ง ไดบัญญัติ ว า  “ผู ใดลอบฝ งซอนเรน ยักย ายหรือทําลายศพ 

หรือสวนของศพเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตายตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป

หรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ”จะเห็นไดวาบทบัญญัติดังกลาวมิไดมีการบัญญัติถึง

กรณีซากทารกหรือสวนของซากทารกไวดวยจึงมีประเด็นในการตีความวาจะนําบทบัญญัติของ

มาตรานี้ไปใชลงโทษบุคคลที่กระทําความผิดเก่ียวกับการกระทําตอซากทารกหรือสวนของซาก

ทารกไดหรือไมโดยเฉพาะการนําซากทารกมาใชประกอบพิธีทางไสยศาสตร 

จากการศึกษาพบวาองคประกอบของความผิดตามมาตรา 199 ประกอบดวย

องคประกอบภายนอกไดแก (1) ลอบฝงซอนเรนยายหรือทําลาย (2) ศพหรือสวนของศพ

องคประกอบภายในคือ (1) เจตนา (2) มูลเหตุชักจูงใจเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหง

การตายการนําซากทารกไปประกอบพิธีทางไสยศาสตรดวยการปลุกเสกเปนกุมารทองนั้นเปน 

การกระทําตอซากทารกหรือสวนของซากทารกนอกจากนี้ยังมิไดมีมูลเหตุชักจูงใจท่ีจะปดบังการ

เกิดการตายหรือเหตุแหงการตายของทารกแตประการใดดังนั้นการกระทําดังกลาวจึงไมครบ

องคประกอบของความผิดท้ังองคประกอบภายนอกและองคประกอบภายในตามมาตรา 199 การ

กระทําดั งกล าว ถือว า เปนการกระทํ า ท่ี ไม เหมาะสมตอซากทารกเท านั้นประกอบกับ 

ตามมาตรา 2 แหงประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดบัญญัติหลักประกันกฎหมายอาญาเอาไวนั่น

หมายความวากฎหมายอาญาตองตีความอยางเครงครัดจะนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชลงโทษ

บุคคลตามหลักกฎหมายใกลเคียงอยางย่ิงไมไดผูกระทําความผิดในลักษณะท่ีนําซากทารกหรือ

สวนของซากทารกมาประกอบพิธีทางไสยศาสตรจึงไมควรมีความผิดฐานปดบังการเกิดการตาย

ตามมาตรา 199 

                                                            
*
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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จากการศึกษาดังกลาวผูศึกษาจึงเห็นควรแยกเปน 2 กรณีกลาวคือกรณีการปดบังการ

เกิดการตายหรือเหตุแหงการตายโดยการทําลายพยานหลักฐานท่ีเปนซากทารกหรือสวนของซาก

ทารกซึ่งใชในการพิสูจนความผิดฐานฆาคนตายหรือทําใหแทงลูกผูศึกษาเสนอใหมีการบัญญัติ

แกไขบทบัญญัติท่ีมาตรา 199 โดยใชขอความตอไปนี้“ผูใดลอบฝงซอนเรนยายหรือทําลายศพ

หรือสวนของศพซากทารกหรือสวนของซากทารกเพ่ือปดบังการเกิดการตายเหตุแหงการตาย 

หรือกระทําความผิดอ่ืนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ัง

ปรับ”สวนกรณีการนําซากทารกมาประกอบพิธีทางไสยศาสตรซึ่งถือเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสม

โดยประการท่ีนาจะเสียหายตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) ผูศึกษาขอเสนอใหมี

การกําหนดความผิดในกรณีนี้เพ่ิมเปนความผิดอีกฐานหนึ่ง 

 
1. บทนํา  

ในทางอาญาประมวลกฎหมายอาญาของไทยไดใหการคุมครองสถานะของผูท่ีมีสภาพ

บุคคลและผูท่ีไมมีสภาพบุคคลเอาไวแตกตางกันเชนมาตรา 288 บัญญัติวา “ผูใดฆาผูอ่ืนตอง

ระวางโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบป” นั่นหมายความวา

บุคคลใดก็ตามที่ฆาเด็กหลังคลอดและมีชีวิตอยูรอดแมสามารถมีชีวิตอยูไดเพียงเส้ียววินาทีเดียวก็

ถือไดวามีสภาพบุคคลแลวผูกระทําจะมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนาตามมาตราน้ี แตหาก

ผูใดก็ตามที่ทําใหทารกตายกอนคลอดหรือในขณะคลอดซึ่งทารกดังกลาวยังไมมีสภาพบุคคล

ผูกระทําจะไมมีความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนาแตจะมีความผิดฐานทําใหแทงลูกจากท่ีกลาวมา

จะเห็นไดวา “สภาพบุคคล” เปนองคประกอบของความผิดท่ีทําใหผูกระทําไดรับโทษตาม

กฎหมายแตกตางกัน 

จากปญหาการทําแทงในสังคมไทยท่ีทวีความรุนแรงข้ึนในปจจุบันไดกอใหเกิดการ

กระทําความผิดในรูปแบบใหมโดยพบวามีการลักลอบซื้อขายซากทารกเพ่ือนําไปใชในพิธีทางไสย

ศาสตรซึ่งเก่ียวกับกรณีนี้เปนท่ีถกเถียงกันวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําซอนเรนยายหรือ

ทําลายศพเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 

199 หรือไมหรือเปนเพียงการกระทําท่ีไมเหมาะสมตอซากทารกเทานั้น 

มาตรา 199 ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไววา “ผูใดลอบฝงซอนเรนยักยายหรือ

ทําลายศพหรือสวนของศพเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตายตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” เม่ือพิจารณาถึงองคประกอบของ

ความผิดแลวพบวาการกระทําท่ีเปนความผิด ตามมาตรา 199 จะตองมีองคประกอบภายนอกคือ

(1) ลอบฝงซอนเรนยายหรือทําลาย (2) ศพหรือสวนของศพและองคประกอบภายในคือ  

(1) เจตนา (2) มูลเหตุชักจูงใจเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตาย 

เห็นไดวาความผิดตามมาตรา 199 เปนความผิดเก่ียวกับการทําลายพยานหลักฐาน

มิไดมุงเพ่ือนํามาใชกับกรณีการกระทําอันไมเหมาะสมตอซากหรือศพซึ่งสอดคลองกับความเห็น
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ของศาสตราจารยดร.ทวีเกียรติมีนะกนิษฐท่ีไดใหความเห็นตอกรณีการนําซากทารกไปทําพิธีทาง

ไสยศาสตรวามีเหตุใหตองพิจารณา 2 ประการคือ (1) เปนการกระทําตอศพหรือไมโดยการ

กระทําอันเปนความผิดตามมาตรา 199 จะตองเปนการกระทําตอ “ศพ” ซึ่งพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ปรับปรุงแกไขใหมใหความหมายของคําวา “ศพ” หมายถึง 

“รางของคนท่ีตายแลว” และตามกฎหมายคนจะตายไดตอเม่ือตองมีการเกิดเสียกอนหากยังไมมี

การเกิดก็จะเรียกวาตายไมได (2) มีมูลเหตุชักจูงใจ” เพ่ือ “ปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหง

การตาย...” หรือไมโดยยกตัวอยางกรณีของนายหาญรักษาจิตรหรือเณรแอวาเปนการกระทําอยาง

เปดเผยมีการเรียกชาวบานและสื่อมวลชนมาชมพิธีการปลุกเสกและยอมใหมีการถายภาพไดยอม

มิใชมีความมุงหมายเพ่ือใหมีการกระทําตอศพในทางท่ีเก่ียวกับพยานหลักฐานแตเปนเพียงการทํา

ไปโดยความเช่ืออยางงมงายในพิธีกรรมทางไสยศาสตรมิไดเก่ียวของกับการกออาชญากรรมใดๆ

ดังนั้นความผิดเก่ียวกับกรณีการนําซากทารกเพ่ือนํามาใชประกอบพิธีทางไสยศาสตรนี้จึงไมควร

เปนความผิดตามมาตรา 199 การนําบทบัญญัติของมาตรา199มาบังคับลงโทษกับกรณีของการ

นําซากทารกมาทําพิธีทางไสยศาสตรนี้จึงเปนการขัดตอบทบัญญัติ มาตรา 2 แหงประมวล

กฎหมายอาญา 

ผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีการแกไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199

เพ่ือใหครอบคลุมถึงกรณีกระทําตอซากทารกดวยท้ังนี้เพ่ือมุงคุมครองการทําลายพยานหลักฐาน

ของรัฐและควรมีการบัญญัติความผิดกรณีมีการกระทําใดๆที่ไมเหมาะสมตอศพสวนของศพซาก

ทารกหรือสวนของซากทารกในความผิดอีกฐานหนึ่งเพ่ือใหประมวลกฎหมายอาญาสามารถให

ความคุมครองแกชีวิตมนุษยโดยสมบูรณย่ิงข้ึน 

 
2. ขอบเขตความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการกระทําตอศพหรือซากทารกหรือสวน
หน่ึงสวนใดของศพหรือซากทารกตามกฎหมายตางประเทศ 

ในการศึกษาเก่ียวกับขอบเขตความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการกระทําตอศพหรือซาก

ทารกหรือสวนหนึ่งสวนใดของศพหรือซากทารกตามระบบกฎหมายคอมมอนลอวในคร้ังนี้ 

ผูศึกษาจะทําการศึกษาใน 2 ประเทศกลาวคือประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

และในระบบซีวิลลลอว (Civil Law) ทําการศึกษา1ประเทศคือประเทศเยอรมนี 

ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 2.1 ประเทศอังกฤษ 
จากการศึกษาเก่ียวกับระบบกฎหมายประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการลอบฝงซอนเรนยาย

ทําลายศพหรือสวนของศพเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตายพบวาไดมีการแยกการ

ดําเนินคดีเก่ียวกับการปดบังซอนเรนทําลายศพอันสืบเนื่องมาจากความพยายามในการขัดขวาง

การสอบสวนของเจ าหน า ท่ี ชัน สูตรศพกับการปดบั งซอนเรน ทําลายศพออกจากกัน 
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เนื่องดวยประเทศอังกฤษมีการพัฒนาระบบกฎหมายขึ้นมาจากจารีตประเพณีดังนั้นจึงมีกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ2ลักษณะกลาวคือลักษณะของความผิดท่ีไมเปนลายลักษณอักษรซึ่งยึดถือตามคํา

พิพากษาของศาลในอดีตมาเปนบรรทัดฐานซึ่งความผิดท่ีไมเปนลายลักษณอักษรนี้ เอง 

ท่ีมีปรากฏพบวามุงเนนการคุมครองการกระทําตอศพอันหมายถึงบุคคลท่ีมีสภาพของบุคคล 

แลวตายในลักษณะท่ีมีเจตนาขัดขวางการสอบสวนของเจาหนาท่ีชันสูตรศพในกระบวนการ

ยุติธรรมโดยการทําลายปดบังซอนเรนศพอันเปนหลักฐานสําคัญในการกระทําความผิดนอกจากนี้

ระบบกฎหมายจารีตประเพณีท่ีไมเปนลายลักษณอักษรยังมีคําพิพากษาที่ครอบคลุมไปถึงการ

ทําลายสถานท่ีฝงศพรวมถึงขโมยศพอันเปนผลมาจากในอดีตท่ีสืบเนื่องมาจากมีกรณี 

การทําลายสุสานเพ่ือขโมยทรัพยสินจากศพและการขโมยศพไปขายเพื่อใชในการศึกษาดาน

การแพทยท่ีเกิดข้ึนมากในอดีตนั่นเอง 

สวนความผิดตามลายลักษณอักษรมาตรา60แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดตอบุคคล ค.ศ. 1861 (Offences Against the Person Act 1861) เปนบทบัญญัติท่ี

บัญญัติข้ึนมาในภายหลังเก่ียวของกับการปกปดการเกิดการตายของทารกโดยตรงซึ่งเปนการ

บัญญัติเพ่ิมเติมจากกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งมีมาแตเดิมภายใตบทบัญญัตินี้ไดมีการบัญญัติ

ครอบคลุมถึงทารกท่ีเสียชีวิตท้ังกอนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดเอาไวโดยบุคคลท่ีจัดการ

อยางหนึ่งอยางใดตอซากทารกหรือศพของทารกเปนการกระทําความผิดในฐานนี้ท้ังส้ินและมีโทษ

จําคุกไมเกิน 2 ปบทบัญญัติตามมาตรา60แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดตอ

บุคคลค.ศ. 1861 เปนไปตามความผิดในการทําลายชีวิตทารกท่ีสามารถแบงออกไดเปน3ระยะ

คือ (1) ความผิดฐานทําใหแทงลูก (Abortion) หมายถึงทารกท่ีเสียชีวิตกอนคลอด (2) ความผิด

ฐานทําลายเด็ก (Child Destruction) หมายถึงทารกท่ีเสียชีวิตขณะคลอดและ (3) ความผิดฐาน

ฆาผูอ่ืน (Homicide) หมายถึงทารกท่ีเสียชีวิตภายหลังคลอดถึงแมสภาพบุคคลจะมีความสําคัญท่ี

จําเปนตองไดรับการพิสูจนเพ่ือดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดกฎหมายวาผูกระทําความผิดได

กระทําความผิดในฐานใดไดแกความผิดฐานทําใหแทงลูกความผิดฐานทําลายเด็กและความผิด

ฐานฆาผูอ่ืนแตในสวนของการปดบังซอนเรนทําลายศพหรือซากทารก หรือสวนหน่ึงสวนใดของ

ศพหรือซากทารกไมวาศพหรือซากทารกดังกลาวจะเคยมีสภาพบุคคลหรือไมมิไดมีผลแตกตางกัน

ในดานองคประกอบของความผิดตามความผิดในฐานการปดบังซอนเรนทําลายศพน้ีแตประการ

ใด 

สวนสภาพบุคคลตามความหมายของบทบัญญัติของกฎหมายประเทศอังกฤษหมายถึง

การท่ีเด็กไดแสดงใหเห็นถึงสัญญาณของการมีชีวิตเม่ือแยกจากมารดาแลว โดยไมจําเปนตอง

หมายถึงการหายใจหรือการเกิดโดยสมบูรณในคดีแพงสัญญาณของชีวิตหลังคลอดท่ีสมบูรณของ

ทารกท่ีไดรับการยอมรับเปนหลักฐานของการเกิดแลวมีชีวิตอยูคือ การรองไหการเคล่ือนไหวของ

รางกายหรือการเคล่ือนไหวแขนขาหรือกลามเนื้อเปนตน 
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2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายอาญาระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา

แลวพบวามีการแยกฐานความผิดระหวางการปกปดการเกิดการตายของทารก (Concealing 
Birth) กับฐานความผิดเก่ียวกับการยักยายทําลายศพเพ่ือขัดขวางการดําเนินงานของเจาหนาท่ี

ชันสูตรศพออกจากกันบทบัญญัติเก่ียวกับการปดบังการเกิดการตายของทารกมีการบัญญัติ

ครอบคลุมท้ังทารกท่ีมีสภาพบุคคลแลวและยังไมมีสภาพบุคคลดังนั้นสภาพบุคคลจึงมิไดเปน

องคประกอบสําคัญของความผิดฐานน้ีอยางไรก็ตามการตายของทารกดังกลาวหากพิสูจนไดวามี

สภาพบุคคลบุคคลท่ีกระทําความผิดโดยกอใหเกิดการตายนั้นจะถูกตั้งขอหาฆาตกรรมแตหาก

พิสูจนไดวาซากทารกดังกลาวไมมีสภาพบุคคลผูกระทําความผิดจะถูกตั้งขอหาเพียงการทําใหแทง

ลูกเทานั้นสวนฐานความผิดเก่ียวกับการยักยายทําลายศพ (Concealing Death) 

มีจุดมุงหมายใกลเคียงกับบทบัญญัตปิระมวลกฎหมายอาญา มาตรา 199 ของไทยกลาวคือมุงเนน

การใหความสําคัญเก่ียวกับการทําลายหลักฐานอันเปนการขัดขวางการดําเนินการของเจาหนาท่ี

ชันสูตรอันนํามาซึ่งการดําเนินการตอผูกระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรม 

 
2.3 ประเทศเยอรมัน 

สําหรับความผิดฐานปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตายตามประมวล

กฎหมายอาญาของเยอรมนีนั้นบัญญัติไวในบทท่ี 11 การกระทําท่ีเก่ียวของกับศาสนาและ

อุดมการณประกอบดวย4มาตราไดแกมาตรา 166 เก่ียวของกับการหมิ่นประมาทของศาสนา

อุดมการณทางศาสนาและสมาคมทางศาสนาการรบกวนการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ 

ของศาสนามาตรา 167 การกระทําท่ีมิชอบโดยเจตนาและไมเหมาะสมตอกิจการทางศาสนาและ

การกระทําของการเคารพบูชาของศาสนา มาตรา 167a เปนการใหความคุมครองการจัดงานศพ
โดยผูใดจงใจหรือเจตนาขัดขวางงานศพตองระวางโทษปรับหรือจําคุกไมเกิน 3 ปและ 

มาตรา 168 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันเปนบทบัญญัติท่ีใกลเคียงกับ มาตรา 199 ประมวล

กฎหมายอาญาของไทยมากท่ีสุดโดยบัญญัติไววา “(1) ผูใดกระทําโดยมิชอบดวยกฎหมายดวย

การนํารางหรือสวนของรางของคนตายทารกในครรภท่ีตายแลวหรือช้ินสวนนั้นหรือเถาถานของคน

ตายจากการครอบครองของผู มี สิทธิผูกระทําความเสียหายหรือทําใหเ ส่ือมเสียช่ือเสียง 

ตองระวางโทษปรับหรือจําคุกไมเกินสามป (2) ผูใดทําลายหรือทําความเสียหายแกหลุมฝงศพ

หรือในสุสานหรือทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียงก็เปนความผิดเชนเดียวกัน (3) ความพยายามท่ีจะ

กระทําก็ถือเปนความผิดเชนเดียวกัน 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของความผิดฐานปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตาย

ตามมาตรา 168 (1) แหงประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันนี้พบวาบทบัญญัตินี้เจตนารมณ 

ของกฎหมายมุงเนนในเร่ืองของการกระทําท่ีไมเหมาะสมกับรางของบุคคลท่ีตายแลวท้ังมีสภาพ

บุคคลและไมมีสภาพบุคคลมิไดมุงเนนในดานการคุมครองเก่ียวกับการกระทําท่ีเปนการปกปด
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ซอนเรนทําลายศพโดยเจตนาท่ีจะขัดขวางการดําเนินงานของเจาหนาท่ีชันสูตรในกระบวนการ

ยุติธรรมแตประการใด 

 
3. วิเคราะหเปรียบเทียบขอบเขตความรับผิดทางอาญากรณีกระทําตอศพหรือซากทารก
หรือสวนหนึ่งสวนใดของศพหรือซากทารกตามกฎหมายไทยกับตางประเทศ 

ในการศึกษาเร่ืองการตีความประมวลกฎหมายอาญามาตรา 199 ศึกษาขอบเขตความ

รับผิดกับปญหาทางกฎหมายกรณีกระทําตอซากทารกหรือสวนหนึ่งสวนใดของซากทารกมี

รายละเอียดของการศึกษาดังตอไปนี ้
 
3.1 วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการตีความและขอบเขตความรับผิดฐานปดบังซอนเรน

ทําลายศพตามมาตรา 199 ซึ่งไมครอบคลุมถึงกรณีการกระทําตอซากทารก 
มาตรา 199 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยบัญญัติไววา “ผูใดลอบฝงซอนเรน 

ยักยายหรือทําลายศพหรือสวนของศพเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตาย 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ”การกระทําท่ีจะ

เปนความผิดตามมาตรา 199 ไดจะตองประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ ไดแก 

องคประกอบภายนอกไดแก (1) ฝงซอนเรนยายหรือทําลาย (2) ศพหรือสวนของศพและ

องคประกอบภายในไดแก (1) เจตนาและ (2) มูลเหตุจูงใจเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุ

แหงการตายหากการกระทําดังกลาวไมครบองคประกอบตามที่กฎหมายไดบัญญัติไวดังท่ีกลาวมา

นี้ยอมมิอาจเปนการกระทําความผิดฐานปดบังซอนเรนทําลายศพตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา199ได 
3.1.1 วิเคราะหการตีความขอบเขตความหมายของศพกับซากทารก 
เม่ือพิจารณาหลักการตีความกฎหมายอาญาของไทยแลวพบวาการตีความกฎหมาย

อาญาหามตีความกฎหมายเกินตัวบทโดยในกรณีท่ีเกิดชองวางของกฎหมายข้ึนจากการตีความท่ี

ถูกตองแลวจะไมสามารถนํากฎหมายใกลเคียงอยางย่ิงมาปรับใชเพ่ือลงโทษผูกระทําไดดวยเหตุนี้

การท่ีมาตรา 199ป ระมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไวว า “ผู ใดลอบฝงซอนเรนยักยาย 

หรือทําลายศพหรือสวนของศพเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตายตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ”จึงมิอาจตีความความหมายของ

คําวา ศพและสวนของศพ” ตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ีใหหมายรวมถึง “ซากทารกหรือสวน

ของซากทารก” ได 
3.1.2 วิเคราะหเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดในสวนของมูลเหตุชักจูงใจ 
ความผิดตามมาตรา 199 ซึ่งบัญญัติไวในลักษณะ 3 ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรมซึ่ง

ตองมีเจตนาพิเศษเพ่ือปดบังการเกิดการตายหรือเหตุแหงการตายจึงเห็นไดวา มาตรา 199

ประมวลกฎหมายอาญาดังกลาวมีความมุงหมายหรือมีเจตนารมณท่ีจะใหความคุมครองดาน
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พยานหลักฐานโดยมิไดมีความมุงหมายท่ีจะใหความคุมครองตอรางของผูตายซึ่งถึงแมจะเสียชีวิต

ไปแลวแตการกระทําตอคนตายอันมีลักษณะท่ีไมเหมาะสมดังกลาวยอมสงผลกระทบตอความรูสึก

ของครอบครัวผูตายและสังคมดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีการบัญญัติฐานความผิดเก่ียวกับ

การกระทําท่ีไมเหมาะสมกับศพหรือสวนของศพหรือซากหรือสวนของซากทารกข้ึนมาใหมอีกฐาน

ความผิดหนึ่งเพ่ือใหกฎหมายอาญาของไทยสามารถใหการคุมครองตอชีวิตมนุษยท้ังชีวิตท่ีเกิด

มาแลวและชีวิตท่ียังมิไดมีสภาพความเปนมนุษยซึ่งถึงแมตายไปแลวใหไดรับการคุมครองจากการ

กระทําท่ีไมเหมาะสมในลักษณะตางๆใหสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
 
3.2 วิเคราะหคําพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับการกําหนด

ความรับผิดฐานปดบังซอนเรนทําลายศพ 
 เม่ือศึกษาเก่ียวกับคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเก่ียวกับมาตรา 199 พบวาองคประกอบ

ภายในของการกระทําความผิดในสวนของมูลเหตุจูงใจทุกคดีจะเปนการกระทําตอศพโดยมี

มูลเหตุจูงใจในการปดบังซอนเรนทําลายศพในลักษณะการพยายามปดบังทําลายหลักฐาน 

ของการกระทําความผิดท้ังส้ินมิไดมีความเก่ียวของกับการกระทําท่ีไมเหมาะสมกับศพหรือสวน

ของศพซากหรือสวนของซากทารกแตประการใดดังนั้นในสวนของการกระทําท่ีไมเหมาะสม 

ตอศพไมวาจะเปนการนําศพหรือสวนของศพซากหรือสวนของซากทารกมาทําพิธีทาง 

ไสยศาสตรจึงไมควรเปนความผิดฐานนี ้
 
3.3 วิเคราะหเปรียบเทียบขอบเขตความผิดฐานปดบังซอนเรนทําลายศพในประเทศ

ไทยกับตางประเทศ 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของ

กฎหมายอาญาของไทยพบวาประเทศไทยมิได มีการบัญญัติเ ก่ียวกับการปดบังการเกิด

(Concealing Birth) และการตายของทารกจากการทําแทงไวในประมวลกฎหมายอาญาแต

ประการใดอีกท้ังประเทศไทยยังมิไดมีบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการทําแทงโดยตรง 

จึงทําใหยังเปนชองวางของกฎหมายไทยอยูในปจจุบันสําหรับมาตรา 199 แหงประมวลกฎหมาย

อาญาเทียบเคียงไดกับการจัดการอยางใดอยางหนึ่งกับศพตามท่ีเคยมีคําพิพากษาเอาไวในระบบ

กฎหมายของประเทศอังกฤษและบทบัญญัติฐานการยักยายทําลายศพ (Concealing Death) 

ของมลรัฐตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศท้ังสองไดมีการแยกความผิดฐานนี้ 

ออกจากการปดบังการเกิดการตายของทารกแรกเกิดท่ีตายจากการทําแทงสวนประเทศเยอรมันไม

พบบทบัญญัติเก่ียวกับการปดบังซอนเรนทําลายศพอันมีเจตนารมณในลักษณะของการขัดขวาง

การทํางานของเจาหนาท่ีชันสูตรหรือพนักงานสอบสวนพบเพียงการกระทําท่ีไมเหมาะสมตอศพใน

ลักษณะอ่ืนซึ่งมีเจตนารมณใหความคุมครองตอบุคคลท่ีเสียชีวิตแลวจากการกระทําท่ีไมเหมาะสม
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ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอันเก่ียวของกับการศาสนามิไดมีเจตนารมณเก่ียวของกับการขัดขวาง

การดําเนินงานของเจาหนาท่ีชันสูตรหรือพนักงานสอบสวนแตอยางใด 
 
3.4 เหตุผลความจําเปนในการบัญญัติขอบเขตความรับผิดตามมาตรา199 

ใหรวมถึงซากทารกหรือสวนหน่ึงสวนใดของทารกและกําหนดความผิดอาญาเก่ียวกับ 
การกระทําตอศพสวนหน่ึงสวนใดของศพหรือซากทารกหรือสวนหน่ึงสวนใดของซากทารก 

 ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีบทบัญญัติของความผิดฐานทําใหแทงลูก 

ในลักษณะ 10 ความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกายหมวด 3 ความผิดฐานทําใหแทงลูกโดยมี

คุณธรรมทางกฎหมายมุงประสงคท่ีจะคุมครองชีวิตในครรภมารดามาตรา 301 - 305 ซึ่งกําหนด

วาในกรณีท่ีหญิงใดทําใหตนเองแทงลูกหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหแทงลูกหญิงนั้นมีความผิดฐานทําให

แทงลูกผูใดทําใหหญิงแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมหรือโดยหญิงนั้นไมยินยอมผูนั้นมีความผิดฐาน

ทําใหแทงลูกและหากการทําแทงนั้นเปนเหตุใหหญิงไดรับอันตรายสาหัสอยางอ่ืนดวยหรือเปนเหตุ

ใหหญิงนั้นถึงแกความตายผูกระทําตองไดรับโทษหนักข้ึนเห็นไดชัดเจนวาความผิดฐานทําใหแทง

ลูกเกิดไดท้ังจากการกระทําของตนเองหรือการกระทําของผูอ่ืนแมหญิงนั้นจะใหความยินยอมหรือ

ไมใหความยินยอมผูกระทําก็ตองรับผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดหากการกระทํานั้นทําใหหญิงแทงมี

ขอสังเกตประการหนึ่งคือความผิดฐานทําใหแทงลูกนี้มิไดมีการบัญญัติตอเนื่องไปถึงการปกปด

การเกิดการตายของทารกจากการทําแทงเอาไวแตประการใด 
 เม่ือพิจารณาคําพิพากษาหมายเลขคดีดําท่ี ด.362/2554 กรณีซากทารก 2,002 ศพ

ในวัดไผเงินนายสุเทพชะบางบอนสัปเหรอวัดไผเงินโชตนารามจําเลยในคดีนี้ขอเท็จจริงฟงวาไดรับ

ซากทารกจากอดีตผูชวยพยาบาลคนหนึ่งท่ีเปดคลินิกทําแทงเถ่ือนยานหนองแขมมาทําลายตั้งแต

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2552 - 13 พฤศจิกายน 2553 ศาลเห็นวาจําเลยมีความผิดตาม 

มาตรา 184 ประกอบมาตรา83อันเปนการกระทําผิดหลายกรรมใหเรียงกระทงลงโทษจําคุก

2,002 กระทงๆ ละ 4 เดือนรวมจําคุก 8,008 เดือน จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชน 

ตอการพิจารณาเห็นควรลดโทษใหกระทงละกึ่งหนึ่งคงจําคุกเปนเวลา 4,004 เดือน แตเม่ือรวม

โทษทุกกระทงแลวใหจําคุก 20 ป ตามมาตรา 91 สวนนางสาวลัญฉกรจันทวนัสอดีตผูชวย

พยาบาลพนักงานอัยการฝายคดีอาญาธนบุรี 5 (ตล่ิงชัน)ไดย่ืนฟองเปนจําเลยตอศาลจังหวัด 

ตล่ิงชันในความผิดฐานประกอบสถานพยาบาลโดยไมไดรับอนุญาตประกอบวิชาเวชกรรม 

โดยไมไดข้ึนทะเบียนและรับอนุญาตและทําใหหญิงอ่ืนแทงลูกโดยหญิงนั้นยินยอมอันเปน

ความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 และ 57 พระราชบัญญัติ

ประกอบวิชาเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 26 และ 43 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 302

ประกอบ มาตรา 33 และ 91 

 จากคดีดังกลาวจะเห็นไดวาไมมีกฎหมายใดท่ีมีบัญญัติอยูในขณะนี้สามารถเอาผิดตอ

นางสาวลัญฉกรจันทวนัสในกรณีท่ีมีการปดบังการเกิดการตายของทารกจากการทําแทงซึ่งมี
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ปรากฏอยูในระบบกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาเลยดวยเหตุนี้ 

ผูศึกษาจึงเห็นควรท่ีจะบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเก่ียวกับกรณีท่ีมีการปดบังการเกิดการตายของ

ทารกท่ีมาจากการทําแทงโดยใหครอบคลุมท้ังทารกท่ีเสียชีวิตขณะท่ียังไมมีสภาพบุคคลและ

รวมถึงทารกท่ีมีสภาพบุคคลแลวเพ่ือใหการคุมครองชีวิตในครรภมารดาสมบูรณย่ิงข้ึน 
 
4. ขอเสนอแนะ 

จากเหตุผลและความจําเปนท่ีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาของไทยใน

ปจจุบันยังมิไดมีบทบัญญัติใดท่ีใหความคุมครองจากการกระทําใดๆเพื่อปดบังการกระทํา

ความผิดอ่ืนกรณีกระทําตอซากทารกหรือสวนของซากทารกท้ังท่ีซากทารกหรือสวนของซากทารก

นั้นเปนพยานหลักฐานสําคัญในการพิสูจนการกระทําความผิดของบุคคลวาไดกระทําความผิดฐาน

ทําใหแทงลูกหรือไดกระทําความผิดฐานฆาคนตายและบทบัญญัติของความผิดฐานทําใหแทงลูก

ตามมาตรา  301  – 305 ในป จจุ บั นนี้ ก็ มิ ได มีบทบัญญัติ เ ก่ี ย ว กับกรณีการปกปด 

การเกิดของทารกจากการทําแทงเอาไวนอกจากนี้ยังไมมีบทบัญญัติใดท่ีจะบัญญัติถึงกรณีการ

กระทําใดๆตอศพหรือสวนของศพซากทารกหรือสวนของซากทารกจากการกระทําท่ีไมเหมาะสม

โดยประการท่ีนาจะเสียหายตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอีกดวยดังนั้นผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหมี

การแกไขและเพ่ิมเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาของไทยดังตอไปนี้ 

1. บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ3ความผิดเก่ียวกับการยุติธรรมหมวด1

ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรมมาตรา 199 เปนบทบัญญัติท่ีกําหนดความผิดเก่ียวกับ

การทําลายพยานหลักฐานท้ังนี้เพ่ือมิใหพยานหลักฐานท่ีใชพิสูจนการกระทําความผิดของผูกระทํา

ความผิดตองถูกทําลายผูศึกษาจึงขอเสนอแนะใหมีการแกไขบทบัญญัติของมาตรา 199 จากเดิมท่ี

มีการบัญญัติไววา 

“ผูใดลอบฝงซอนเรนยายหรือทําลายศพหรือสวนของศพเพื่อปดบังการเกิด 

การตายหรือเหตุแหงการตายตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ผูใดลอบฝงซอนเรนยายหรือทําลายศพหรือสวนของศพซากทารกหรือสวนของซาก

ทารกเพ่ือปดบังการเกิดการตายเหตุแหงการตายหรือกระทําความผิดอ่ืนตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองพันบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ” 

2. กรณีการกระทําใดๆอันเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมตอศพหรือสวนของศพซาก
ทารกหรือสวนของซากทารกผูศึกษาขอเสนอใหมีการกําหนดความผิดเก่ียวกับการกระทําใดๆท่ีไม

เหมาะสมตอศพหรือสวนของศพซากทารกหรือสวนของซากทารกข้ึนเปนการเฉพาะเปนความผิด

อีกฐานหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการคุมครองศพหรือสวนของศพซากทารกหรือสวนของ

ซากทารกจากการกระทําท่ีไมเหมาะสมโดยประการที่นาจะเสียหายตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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(HumanDignity)โดยหมายรวมถึงการนําศพหรือสวนของศพซากทารกหรือสวนของซากทารกไป

ใชในการประกอบพิธีทางไสยศาสตรดวย 
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